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4COMITÈ DE NATACIÓ ARTÍSTICA
Temporada 2022-2023

NORMATIVA COPA DE CATALUNYA OPEN DE NATACIÓ ARTÍSTICA

1.

Dates

Jornades

21/01/2023

1a. CAT. I-II ( figures )

22/01/2023

1a CAT. III ( equip tècnic )

18/03/2023
3/06/2023

Segona ( equip lliure)
Tercera ( combos i duos )

Piscina

Lloc

CATEGORIA
CATEGORIA I
CATEGORIA II
CATEGORIA III

2.

Hora

- 2011 i 2012.
- 2008, 2009 i 2010.
- 2007 i anteriors

PARTICIPACIÓ

2.1 Podran participar els i les esportistes, sense distinció de gènere, que disposin de la llicència federativa anual en vigor,
sempre i quan no hagin participat durant la temporada actual en cap campionat d’àmbit estatal. És a dir, que no podran
competir aquelles nedadores que participin en alguna competició estatal durant la temporada vigent.

2.2 També podran participar els i les esportistes, sense distinció de gènere, que disposin de la llicència federativa en vigor
per la seva corresponent federació territorial, sempre i quan no hagin participat durant la temporada 2021/2022 en
cap competició d’àmbit estatal.

2.3 No hi haurà limitacions pel que fa al nombre d’equips inscrits per federació o club.
2.4 En cas que un club participant presenti més d’un equip, aquest farà constar als fulls d’inscripció l’anotació d’equip A, B,
C, etc. També haurà de fer constar el número de llicència, nom i cognoms i any de naixement de cada esportista que hi
formi part.

2.5 Cada esportista només podrà participar en un equip.
2.6 Cada esportista haurà de participar en la seva categoria i, en tot cas, en una categoria superior.
2.7 Si es participa en la Copa Catalunya, en cap cas es podrà participar en el Campionat Escoles.
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3. INSCRIPCIONS
3.1. Les inscripcions es podran realitzar a través del sistema LEVERADE.

3.2 Les Coach Card amb la declaració de dificultat de les rutines s’hauran de lliurar a la FCN abans de la publicació dels
llistats nominals definitius.
JORNADES FIGURES ( CAT. I i II )
Es donarà d’alta la inscripció d’un únic equip per nivell i club a l’apartat d’inscripcions nominals i es donaran d’alta totes les
participants dins del tipus de prova FIGURES .
JORNADA DE RUTINES
Tots els llistats provisionals i definitius els podreu trobar en dia i data especificats, a la web de la FCN (www.aquatics.cat).

1a JORNADA: Categoria I i II (figures) Categoria III (equip tècnic)
Data
FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS

27/12/2022

LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS

10/01/2023

FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS ROVISIONALS

12/01/2023

LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS – TIMMING

17/01/2023

FI ENTREGA MUSIQUES

17/01/2023

LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

19/01/2023

2a JORNADA: (equip lliure)
Data
FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS

21/02/2023

LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS

0703/2023

FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS ROVISIONALS

09/03/2023

LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS – TIMMING

14/03/2023

FI ENTREGA MUSIQUES

14/03/2023

LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

15/03/2023
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3a JORNADA: (rutina combinada i duet)
Data
FINAL LLIURAMENT RELACIONS NOMINALS

11/05/2023

LLISTATS NOMINALS PROVISIONALS

23/05/2023

FI RECLAMACIONS LLISTATS NOMINALS ROVISIONALS

25/05/2023

LLISTATS NOMINALS DEFINITIUS – TIMMING

30/05/2023

FI ENTREGA MUSIQUES

30/05/2022

LLISTATS ORDRE SORTIDA OFICIAL

01/06/2023

4. NORMES DE COMPETICIÓ.
4.1. La competició se celebrarà en tres jornades.
4.2. El sistema de competició serà de final directa.
4.3. Tot allò no especificat a aquesta normativa es valorarà segons el Reglament FINA vigent.
1a JORNADA – FIGURES (CAT. I i II) / EQUIP TÈCNIC (CAT. III)
S’executaran 2 figures per categoria:
Categoria I:

Figura 1: 301 - Tintorera (1.8)
Figura 2: 106 - Cama de ballet estirada (1.6)

Categoria II:

Figura 1: 227d - Swanita Spinning 180º (1.9)
Figura 2 : 301d - Tintorera tirabuixó 180º (2.1)

Categoria III:

Equip tècnic. La duració màxima serà de 2’15’’ amb ± 5’’ (entre 2’10’’ i 2’20’’).
La rutina haurà d´estar composta pels següents elements:


3 Elements Tècnics Requerits



3 Híbrids lliures (un d’ells ha d’incloure un moviment en cadència)



1 Moviment Acrobàtic



Transicions lliures

Elements tècnics requerits:
1.

Tintorera des de carpa d’esquena submergida. A partir de la posició de carpa d´esquena submergida, començant
sota l´aigua, s’executa un Thrust seguit d’un descens vertical.

4COMITÈ DE NATACIÓ ARTÍSTICA
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2.

Seqüència de cames de ballet (Antic element del duo mixt sense el gir de 360º). S’assumeix una Cama de Ballet
seguida per un canvi ràpid per assumir la Cama de Ballet oposada alhora que la cama vertical baixa estirada fins a
la horitzontal. La cama horitzontal es doblega per assumir una Posició de Flamenc en Superfície. La cama
doblegada s’estira per assolir la posició de Cama de Ballet Doble. Tota la figura s’executa amb desplaçament en
sentit cap al cap.

3.

360 – Passeig de front (Walkover front).

La resta de la rutina es valorarà segons el Reglament FINA vigent (Apèndix II).
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2a JORNADA – RUTINA LLIURE D’EQUIP


S’executarà una rutina d’equip lliure.



El número de participants per equip serà d’un mínim de 4 i un màxim de 8. S’aplicarà una penalització, segons reglament
FINA, per cada nedadora de menys de 8.



Els requeriments tècnics que s’aplicaran seran:
La duració màxima serà de 2´30” amb ± 5’’ (entre 2’25’’ i 2’35’’).
En cas de no complir els temps establerts, serà penalitzat segons reglament FINA.
La rutina la formaran, com a màxim, els següents elements:




5 Híbrids lliures.
2 Moviments Acrobàtics. Per les categories I i II tindran una dificultat màxima, definida a continuació:
Grup A=2.65, Grup B=2.60, Grup C=2.45, Grup P=2.50 segons Catàleg FINA d’Acrobàcies.
Transicions lliures

3a JORNADA – RUTINA LLIURE DE DUET:


S’executarà una rutina de duet. Un mateix club només podrà inscriure dos duets.



Els requeriments tècnics que s’aplicaran seran:
La durada màxima serà de 2’00’’ amb ± 5’’ (entre 1’55’’ i 2’05’’).
En cas de no acomplir els temps establerts, serà penalitzat segons reglament FINA.
La rutina la formaran, com a màxim, els següents elements:




4 Híbrids lliures.
1 Acrobàcia en parella.
Transicions lliures.

3a JORNADA - RUTINA LLIURE COMBINADA:


S’executarà una rutina combinada (solo, duet, equip...), amb un mínim de 4 i un màxim de 12 participants per equip.



Com a mínim dues parts ha de tenir menys de 3 participants, i dues més han de tenir totes les participants.



Els requeriments tècnics que s’aplicaran seran:
La durada màxima serà de 3´00” amb 5’’ (entre 2’55’’ i 3’05’’).
En cas de no acomplir els temps establerts, serà penalitzat segons reglament FINA.

La rutina la formaran, com a màxim, els següents elements, coincidents amb els del Combo Aleví (U12) de l’Apèndix
III i V FINA:






1 Híbrid de Solo
1 Híbrid de Duet
3 Híbrids d’Equip.
3 Moviments Acrobàtics. Per les categories I i II tindran una dificultat màxima, definida a continuació:
Grup A=2.65, Grup B=2.60, Grup C=2.45, Grup P=2.50 segons Catàleg FINA d’Acrobàcies.
Transicions lliures
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5. JURAT
5.1. Serà designat pel Comitè Català d’Àrbitres de la FCN.
5.2. La puntuació dels jutges es farà seguint la normativa FINA vigent.
6. PUNTUACIONS I CLASSIFICACIONS
6.1 RUTINA TÈCNICA


Les rutines tècniques (1a jornada de Categoria III) es puntuaran seguint la normativa FINA vigent. Amb panell de
Jutges d’Elements i d’Impressió Artística, amb 3 controladors tècnics de dificultat i 3 controladors tècnics de
sincronització.

6.2 RUTINES LLIURES: EQUIPS, DUETS I RUTINA COMBINADA:




Les rutines lliures es jutjaran sota 2 panells.
o

Panell 1: Execució i Sincronització (50%) – Una única nota per jutge.

o

Panell 2: Impressió Artística (50%) – Una única nota per jutge.

En cas que s’excedeixin el nombre d’elements descrits a la normativa, es penalitzarà seguint normativa FINA vigent.

6.3 CLASSIFICACIÓ FINAL:


Els resultats finals de duets s’obtindran en base al còmput de la suma (100% resultant de la suma de les puntuacions
de les figures) + 100% de la puntuació obtinguda en la jornada de duets.



Els resultats finals d’equips (Categoria I i II) s’obtindran en base al còmput de la suma (100% resultant de la suma de les
puntuacions de les figures) + 100% de la puntuació obtinguda en jornada de rutina d’equip lliure.



Els resultats finals d’equips de la Categoria III s’obtindran en base al còmput de la suma (100% resultant de la suma de
les puntuacions de la rutina tècnica) + 100% de la puntuació obtinguda en jornada de rutina d’equip lliure.



Els resultats de la rutina lliure combinada s’obtindran en base al 100% de la puntuació de la rutina lliure.



Es faran dues classificacions independents:
o
o

Una classificació de participació de federacions i clubs afiliats a la FCN.
Una classificació conjunta sobre el total de les entitats participants.

7. PROGRAMA DE COMPETICIÓ
Proves
Proves
Proves

1a JORNADA
Figures / Equip Tècnic
2a JORNADA
Equip Lliure
3a JORNADA
Duets
Rutina Combinada

8. PREMIS
Es lliuraran medalles als tres primers equips classificats (afiliats a la FCN) per prova: duets, equips i rutina combinada.

